
1. zemědělská a,s. Chorušice

Jednací a hlasovací řád
valné hřomady akcionářů společuosti

Úplné znění platné ode dne 20.6.20t4

1. Valná bromada se řídí programem uvedeným v pozvánce. Tento program může být rozšířen pouze se

souilasemvšech akcionářů společnosti.

2. Materiály k jednotliv,_ím bodům pro8ramu jsou akcionařům přísfupné v infoímačním sředisku u prezence

akcionářů.

3. KažÁý akcionář může buď prostřednictvím informačniho střediska u prezence podávat návrhy, dotazy a
připomínky k jednotlivým bodům programu písemně neboje může uplatnit y průběhu valné hromady ústně k
l"ýzvě předsedajícího, Dotazy, návrhy a připomínlry, ke kteným nebude možno Zaujmout stanovisko přÍmo na

valné hromadě, budou zodpověZeny představenstvem do 30 clnů po konání vahé híomady písemně.

4. valnou hromadu zahajuje pověřený člen představenstva. Po zvolení předsedy valné hromady řídí průběh

valné hromady zvolený předseda,

5. Hlasovatjsou opnivněni všichni akcionriři nebo jejich Zástupci, kteří jsou zapsáni v listině přítomných ajsou
pfitomni v době \Thlášení hlasování na va]né hromadě.

6. Hlasováílí se uskutečňuje aklamací s hlasovacími lístky, na nichž je \Tnačen počet hlasŮ akcionáře, Na
každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadájeden h|as.

7, O orgánech vahé hromady, s vyjímkou jejfuo předsedy, tj. o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a

skrutátorech se hlasuje najednou - "an block". o předsedoYi valné hromady se hlasuje samostatně.

8. Nejprve se hlasuje o náYrzích předložených Představenswem. JeJi tento ná\Ťh přijat, o protinávrzích se

nehlasuje. Tepwe nenili návrh představenstva přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře.

9. Vlastní hlasování se provádí tak, že předsedajíci vyzve akcionáře, aby hlasovali zvednutím hlasovacích lístkŮ
v pořadí:

- kdoje pro

- kdo je proti

- kdo se zdržel hlasování

a vydá pokyn skrutiátorům k sečtení hlasů. Skruátoři po sečtení počtu hlasů předají zpráw o výsledku hlasování
předsedajícímu valné hromadě.

l0. S r"ýsledky hlasovfurí předsedající vždy sezrrámi vahou hromadu. Výsledky hlasovaní budou dále uvedeny v
zápise o konifurí valrré hromady.

11. Valná homada roáoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.Rozhodnutí valné hromady o zíněně stanov,

Zv,ýšeni nebo snížení základního jmění nebo o m$ení společnosti však lyžaduje dvoutřetinovou většinu
přitomných.

12. Průběh valné hromady Ťídí její předsedající. Jemu přisluší přerušit jeclnání va]né hromady, \Thlašovat
přestávky nezbytrré k dalšímu uplatnění práv akciontffi a k zajištěnl řá,dného pruběhu valné hromady.

Předsedovi valné fuomady dále přísluší roáodovat o opařeních směřujících k zajištěni pořádku a dŮstojného
průběhu valrré hromady až po vykázání účashíka valné hromady, který svým chovánírn porušuje zákomý
průběh nebo pořád€k na valné hromadě.

13. Po \Tč€rpání všech bodů programu předseda valné hromady jednaní valné hromady ukončí.

14. Tento jednací a hlasovací řád ze dJ]re 26.6.2008 byl změněn a tato Zněna byla schválena valnou htomadou
dne 20.ó.2014 a od tohoto dataje účinný a platí na dobu neurčitou.


